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ΝΕΟΚΛΗΣ ΣΥΛΙΚΙΩΤΗΣ: 

«Με εντυπωσίασε η παρουσία  

Την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου από την κυπριακή ομάδα των ανδρών, έζησε 
από πρώτο χέρι, λεπτό προς λεπτό, ο Υπουργός Εσωτερικών Νεοκλής Συλικιώτης 
(Neoklis Silikiotis). Αμέσως μετά τον τελικό μας δήλωσε: «Συγχαρητήρια και στις δυο 
ομάδες μπιτς βόλεϊ για την κατάκτηση των χρυσών μεταλλίων. Όπως είδα πρόκειται 
για πολύ θεαματικό άθλημα. Πιστεύω ότι έχει μέλλον και προοπτικές. Ειδικά σε σχέση 
με το ότι είμαστε νησί και έχουμε πολλές παραλίες. Μου έκανε εντύπωση η μεγάλη 
παρουσία του κόσμου εδώ στα γήπεδα του μπιτς βόλεϊ».   

του κόσμου στο μπιτς βόλεϊ» 

Ρουμελιώτης: «Μπράβο σε όλους»

Για την πορεία προς την κατάκτηση των χρυσών μεταλλίιων σχολίασε: «Τα παιδιά 
έπαιξαν παρά πολύ καλά, αν λάβουμε υπόψη ότι για μικρό χρονικό διάστημα 
δουλέψαμε μαζί. Έπιασαν το μέγιστο της απόδοσης τους. Όχι μόνο δικαίωσαν τις 
προσδοκίες μας, αλλά τις ξεπέρασαν. Είμαι πολύ χαρούμενος που πήραμε δυο χρυσά, 
χωρίς μάλιστα να χάσουμε κάποιο παιχνίδι».  

 
Πανευτυχής ήταν ο Ομοσπονδιακός προπονητής των Εθνικών ομάδων της Κύπρου 
στο Μπιτς Βόλεϊ, Μανώλης Ρουμελιώτης (Manolis Roumeliotis) για την κατάκτηση 
χρυσών μεταλλίων από τις γυναίκες και τους άντρες. Στις δηλώσεις του ξεκίνησε με 
ευχαριστίες προς την Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης. «Θέλω να ευχαριστήσω 
την Ομοσπονδία και τον πρόεδρο της, τον κύριο Δαμιανό Χατζηδαμιανού (Damianos 
Xatzidamianou), που μου έκαναν την τιμή να είμαι προπονητής αυτών των δυο 
ομάδων. Μου έδωσαν την ευκαιρία, να νιώσω τόσο όμορφα με αυτές τις επιτυχίες 
που κάναμε στους ΑΜΚΕ».  

Τέλος ο Μανώλης Ρουμελιώτης, αναφέρθηκε στην μαζική προσέλευση του κόσμου 
στους αγώνες μπιτς βόλεϊ. «Είναι πολύ σημαντικό οτι ο κόσμος αγκάλιασε την 
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προσπάθεια σε όλα τα παιχνίδια. Όμως, ιδιαίτερα εντυπωσιακή η παρουσία τους 
στους δυο τελικούς. Χάρηκα πολύ που είδα μικρά παιδιά, από τα σχολεία, στους 
αγώνες. Πιστεύω οτι αυτές οι επιτυχίες θα... φέρουν παιδιά που θα ασχοληθούν με 
το άθλημα του μπιτς βόλεϊ».  
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